
 

 

 رحـيـم ـاهلل الـرحـمـن ال سمـب 

 

َواْلَيْومر اآلخر  َوُرُسلرهر  َوُكُتبرهر  َوَماَلئرَكترهر  براهللهر  َن  ُتْؤمر َأْن  َقاَل:   . يََمنر ِنر َعنر اإلر ْ َفَأْخِبر هر  ))َقاَل  براْلَقَدرر َخْْير َن  َوُتْؤمر رر 

هر. َقاَل َصَدْقَت((   . َوََشِّ

بالقلب، وقول باللسان، وعمل باجلوارح، يزيد بالطاعة وينقص وقد أمجع السلف عىل أن اإليَمن: تصديق  

يَن إرَذا ُذكرَر  }باملعصية، وَشح اهلل لنا االيَمن أنه التزام بالدين كله باطنا وظاهرا قوال وعماًل:  ذر نُوَن اله ََم املُْْؤمر إرنه

َزاَدْتُ  آَياُتُه  ْم  َعَلْيهر ُتلرَيْت  َوإرَذا  ُقُلوُُبُْم  َلْت  َوجر ها  اهللهُ 
َوِمر اَلَة  الصه يُموَن  ُيقر يَن  ذر اله ُلوَن  َيَتَوكه رْم  َرُبِّ َوَعىَل  إريََمًنا  ْم 

ي َكرر ْزٌق  َورر َرٌة  َوَمْغفر رْم  َرُبِّ نَْد  عر َدَرَجاٌت  ََلُْم  ا  َحقًّ نُوَن  املُْْؤمر ُهُم  ُأوَلئرَك  ُقوَن   ُينْفر ،  [ 4-2]األنفال/{مٌ َرَزْقنَاُهْم 

ه }قوله:و نه اْلِبر
يَوَلكر رر َواملاََْلئرَكةر َواْلكرَتابر َوالنهبريِّنَي َوآَتى املَْاَل َعىَل ُحبِّهر َذور اْلُقْرَبى     َمْن آَمَن براهللهر َواْلَيْومر اآْلخر

َكاةَ  الزه َوآَتى  اَلَة  الصه َوَأَقاَم  َقابر  الرِّ َوِفر  ائرلرنَي  َوالسه بريلر  السه َواْبَن  َواملََْساكرنَي  إرَذا َواْلَيَتاَمى  ْم  هر برَعْهدر َواملُْوُفوَن   

املُْ  ُهُم  َوُأوَلئرَك  َصَدُقوا  يَن  ذر اله ُأوَلئرَك  اْلَبْأسر  نَي  َوحر  
ر
اء ه َوالَّضه  

ر
اْلَبْأَساء ِفر  يَن  ابررر َوالصه   {تهُقونَ َعاَهُدوا 

 . [177البقرة/]

)َوَأَمَرُهْم  )فرسه النبي صىل اهلل عليه وسلم ِف حديث وفد عبد القيس ِف صحيح البخاري ومسلم:  قد  و

يََمنر براهللهر َقاَل  يََمُن براهللهر  :برَأْرَبٍع َأَمَرُهْم براإلر إرَلَه    :َقاَل   َأْعَلُم.اهللهُ َوَرُسوُلُه    :َقاُلوا؟  َهْل َتْدُروَن َما اإلر َشَهاَدُة َأْن الَ 

َكاةر  إر  اَلةر، َوإريَتاُء الزه ًدا َرُسوُل اهللهر، َوإرَقاُم الصه َلُه َوَأنه ُُمَمه يَك  َوْحَدُه الَ ََشر َن  و اله اهللهُ  َياُم َرَمَضاَن، َوُتْؤُتوا مر صر

 ((. املََْغانرمر اْْلُُمَس 

باهلل) تؤمَن  وصفاته،  :  (أن  وأسَمئه  وألوهيته  وربوبيته،  بوجوده  صفأي:  له وإثباَت  املطَلق  الكَمل    ، ات 

 .وتنزهَيه عن صفات النهقص 

ولكل واحد منهم    ،وأهنم ال َيعصون اهلل ما أَمرهم، ويفعلون ما يؤمرون  ،هماإليَمن بوجود  :( ومالئكته)

 ، وخْيهم هو جِبيل عليه السالم. .مقام معلوم

نت    :(وكتبه) تضمه والتي  رسله،  عىل  تعاىل  اهلل  أْنَزَلا  التي  للَخْلق،الكتب  رمحًة  والرشائع  وهدايًة    العقيدة 

ُلوا ُبا إىل سعادتم ِف الدنيا واآلخرة لة التي ُذكررت ِف القرآن الكريم أربعة: التوراة ، َلم؛ ليصر  والكتب املنزه



 

 

ل عىل بعض األنبياء ُصحٌف منها:،    واإلنجيل والزبور والقرآن   ل عىل إبراهيم وموسى عليهَم    وُأنزر  ما ُأنزر

يَم َوُموَسى   }السالم  كَم ِف قوله تعاىل :  و  الصالة إرْبَراهر ُحفر اأْلُوىَل  ُصُحفر  ي الصُّ َلفر ، 18]األعىل:  {إرنه َهَذا 

19]. 

التصديق بأن اهلل تعاىل أرسلهم إىل اْللق؛ َلدايتهم إىل طريق احلق، وأهنم صادقون ِف مجيع ما  :  (وُرسله)

امهم، وأال نفرق بني أحد منهم، وأوَلم نوح، وآخرهم ُممد عليه  جاؤوا به عن اهلل تعاىل، وأنه جيب احت 

بأسَمئهم،  السالم الكريم  القرآن  ِف  منهم  وعرشون  مخسة  ُذكرر  عدد    وقد  أن  األحاديث  بعض  ِف  وُذكرر 

الرسل ثالثَمئة وبضعة عرش، وعدد األنبياء مائة وأربعة وعرشون ألًفا، فيجب اإليَمن بمن ذكرر اسُمه عىل  

 .وجيب اإليَمن باآلخرين إمجاالً  التعيني،

أنه  :  (واليوم اآلخر) فيه من احلساب وامليزان، واجلنة والنار، وأنه  تؤمن  بَم يقع  الدنيا، وتصدُق  أيام  آخر 

   .حلياة اإلنسان  واألخْية املرحلة الرابعة 

مجلًة وتفصياًل، أزاًل وأبًدا، بأن تعتقد وتصدق بأن اهلل ُميط بكل يشء علًَم،  :  (وتؤمن بالَقَدر خْيه وَشه)

وأن اهلل كتب ِف اللوح املحفوظ مقادير كل يشء إىل قيام الساعة، وأن كل ما حيدث ِف الكون بمشيئة اهلل  

فال يقع مثقاُل ذرة ِف السموات وال ِف األرض، وال أصغر من ذلك    عز وجل، ال خيرج يشء عن مشيئته،

َما }ل تعاىل:  اق،  وأن الناس ال يملكون نفعا وال رضا   وسَبق به كتابه، وال أكِب إال طربًقا ملرا أحاط به علمه  

َعىَل  َذلرَك  إرنه  َأَها  َنِْبَ َأْن  َقْبلر  ْن  مر كرَتاٍب  ِفر  إراله  ُكْم  َأْنُفسر ِفر  َواَل  اأْلَْرضر  ِفر  يَبٍة  ُمصر ْن  مر ْيٌ َأَصاَب  َيسر اهللهر   }  

اهلل  و  [، 22]احلديد:   صىل  اهللهر  َرُسوُل  وسلمَقاَل  ))عليه  نر   :  املُْْؤمر َن  مر اهللهر  إرىَل  َوَأَحبُّ  َخْْيٌ  ىُّ  اْلَقور ُن  املُْْؤمر

َفالَ  ٌء  يَشْ َأَصاَبَك  َوإرْن  ْز  َتْعجر َوالَ  براهللهر  ْن  َواْسَتعر َينَْفُعَك  َما  َعىَل  ْص  اْحرر َخْْيٌ  ُكلٍّ  َوِفر  عريفر  َأنِّى    الضه َلْو  َتُقْل 

ْيَطانر َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكذَ   ((. ا. َوَلكرْن ُقْل َقَدُر اهللهر َوَما َشاَء َفَعَل َفإرنه َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشه

 ))قال((؛ أي: الرجل السائل ))صدقت((؛ أي: فيَم أخِبتني به 

ُه َيرَ   . َقاَل َأْن َتْعُبَد اهللهَ َكَأنهَك َتَراُه َفإرْن ََلْ َتُكْن َتَراُه َفإرنه ْحَسانر ِنر َعنر اإلر ْ  اَك( )َقاَل َفَأْخِبر

: أن تعبد تفسْيًا دقيقاً وقد فرسه النبي صىل اهلل عليه وسلم    .واإلحسان هو إجادة العمل وإتقانه وإخالصه

تكن َل  فإن  تراه  كأنك  يراك،    اهلل  فإنه  وأعظمهاوهذا  تراه  الدين  مراتب  السابقون    ،أعىل  هم  وأهلها 

صىل اهلل عليه وسلم عىل درجتني متفاوتني: املقام األول وهو أعالمها: أن تعبد اهلل    قسمه وقد    ،باْلْيات 

 قلبه،  وهو أن يعمل العبد كأنه يشاهد اهلل عز وجل ب يسميه العلَمء )مقام املشاهدة(،و ما وه كأنك تراه،



 

 

كالعيان،       الغيب  يصْي  منه   حتى  قربه  استحضار  عىل  وجل  عز  اهلل  عبد  عليه،   فمن  بني   وإقباله         وأنه 

  . أوجب له ذلك اْلشية واْلوف واَليبة والتعظيم  يديه كأنه يراه،

إياه، اهلل  مشاهدة  استحضار  عىل  العبد  يعمل  أن  وهو  ]واملراقبة[:  اإلخالص  مقام  فهو  الثاِن:  املقام    أما 

عليه،واطال  عمله،  عه  ِف  هذا  العبد  استحَّض  فإذا  منه،  عليه،   وقربه  تعاىل،  وعمل  هلل  خملص  ألن   فهو 

وهذا املقام إذا حققه العبد سهل    استحضاره ذلك ِف عمله يمنعه من االلتفات إىل غْي اهلل، وإرادته بالعمل

 . ليال لألولعليه الوصول إىل املقام األول. وَلذا أتى به النبي صىل اهلل عليه وسلم تع

. َقاَل ) اَعةر ِنر َعنر السه ْ ائرلر :  َقاَل َفَأْخِبر َن السه (، وهذا حديثنا ِف األسبوع املقبل بحول  َما املَْْسُئوُل َعنَْها برَأْعَلَم مر

 اهلل وقوته. 

 

واحلمد هلل رب العاملني     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


